
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
09.02.2018                                                                            № 
36

Про організацію роботи Міського 
штабу національно-патріотичного 
виховання на 2018 рік

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», доручення 
Президента України про покращення викладання у навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військово-
патріотичного виховання учнівської молоді, відповідно до розпорядження 
міського голови від 19.12.2016 № 1095-р «Про створення Міського 
національно-патріотичного центру», з метою формування в учнівської молоді 
високої громадянської активності та національної свідомості

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити: 
- Склад Міського штабу національно-патріотичного виховання у новій 

редакції (додаток 1).
- План роботи Міського штабу національно-патріотичного виховання   

на 2018 рік (додаток 2).
2. Керівникам структурних підрозділів департаменту (Біла Д. О., Баляй С. 

Б., Хорошилов Є. В., Осипов О. І.) забезпечити виконання плану роботи 
Міського штабу національно-патріотичного виховання.

3. Керівникам Комунального навчального закладу «Міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат № 3» Дніпровської міської ради та 
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр допризовної 
підготовки» створити штаби національно-патріотичного виховання у складі:

- заступник директора з виховної роботи;
- учитель курсу «Захист Вітчизни» або вчитель фізичного виховання;
- представник від громадської організації національно-патріотичного 

спрямування;



- військовослужбовець – учасник АТО;
- представник учнівського самоврядування (за наявності).

До 16.02.2018
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти, Комунального 

навчального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 3» 
Дніпровської міської ради, Комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр допризовної підготовки» :

4.1.  Внести зміни щодо складу штабу національно-патріотичного 
виховання (за потреби).

До 16.02.2018

4.2. Скласти та затвердити план роботи шкільного штабу національно-
патріотичного виховання на 2018 рік.

До 23.02.2018

4.3. Забезпечувати виконання плану роботи Міського штабу національно-
патріотичного виховання на 2018 рік.

Постійно

4.4. Провести інформативно-роз’яснювальну роботу серед учнівської, 
педагогічної та батьківської громадськості про діяльність Міського та шкільних 
штабів національно-патріотичного виховання.

До 10.03.2017

4.5. Висвітлювати роботу шкільного штабу національно-патріотичного 
виховання на окремій сторінці сайту закладу.

Постійно

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на Білу Д. О.

6. Контроль залишаю за собою.

Директор департаменту                                                                           К. А. Сушко



                                                                           Додаток 1
                                                                                 до наказу від 09.02.2018 № 36

Склад 
Міського штабу національно-патріотичного виховання

Біла Д. О. – заступник директора департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради

Баляй С. Б. – начальник управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Осипов О. І. – начальник управління спорту департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Хорошилов Є. В. – начальник управління культури департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Зимний Д. М. – заступник директора департаменту - начальник 
управління громадського порядку (за згодою)

Звірко С. В. – заступник директора департаменту соціальної 
політики Дніпровської міської ради

Музика М. І. – радник міського голови
Ковальчук Л. М. – заступник начальника управління молоді, 

позашкільної освіти та національно-патріотичного 
виховання департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради

Яковенко О. К. – начальник відділу виховної роботи управління 
освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради

Куліковський І. 
Є. 

– директор КП «Патріот»

Марусов А. В. – директор Комунального закладу освіти  «Ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Дніпровської міської ради

Сидорова Ю. А. – в. о. директора Комунального позашкільного 
навчального закладу «Міська флотилія юних 
моряків і річковиків» Дніпровської міської ради (за 
згодою)



                                                                       Додаток 2
                                                   до наказу від 09.02.2018 № 36

План 
роботи міського штабу 

національно-патріотичного виховання на 2018 рік

№ з/п Зміст заходу Терміни
виконання

1. Заходи шкільних штабів національно-патріотичного виховання

1.1.

Шкільні змагання у рамках Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), участь у відбіркових та 
фінальних турах міського етапу гри 

Січень-травень

1.2. Аналіз робіт щодо реконструкції або огляд 
музейних кімнат бойової слави закладів освіти Лютий

1.3. Огляд кабінетів курсу «Захист Вітчизни» 
закладів загальної середньої освіти Березень-квітень

1.4. Навчально-польові збори юнаків 11-х класів 
закладів загальної середньої освіти Квітень

1.5. Міська військово-патріотична спортивна гра 
«Прорив» Травень

1.6.

Тематичні екскурсії школярів до військових 
частин, відділу історії громадянського подвигу 
Дніпропетровщини в подіях АТО та музейного 
комплексу Дніпропетровського національного 
історичного музею ім. Д. І. Яворницького,  
історично-пізнавальні подорожі пам’ятками 
культурної спадщини міста та України 

Упродовж року

1.7.

Пошуково-меморіальна робота з увічнення 
героїчного подвигу захисників України, 
відкриття меморільних та пам’ятних дошок 
випускникам, які загинули під час АТО

За окремим 
графіком

2. Інформаційно-просвітницькі, урочисті заходи до знаменних календарних 
пам’ятних дат, уроки патріотизму, благодійні акції, флеш-моби, 
присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність, незалежність України
2.1. День Соборності України 20-22 січня
2.2. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 26-27 січня
2.3. День пам'яті Героїв Крут 29-30 січня
2.4 День вшанування учасників бойових дій            16 лютого



на території інших держав
2.5. День Революції Гідності, 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого

2.6. Міжнародний день рідної мови 21  лютого
2.7. Шевченківські дні 09-10 березня
2.8. Відзначення 80-років від дня народження             

В. Чорновола Січень-березень 

2.9. День народження Олеся Гончара 03 квітня
2.10. Міжнародний день визволення 

в'язнів фашистських концтаборів 11 квітня

2.11. Дні пам’яті та примирення «1939-1945. Ніколи 
знову» 08-09 травня

2.12. День Європи 20 травня
2.13. День матері 13 травня
2.14. Український День родини 15 травня
2.15. День слов’янської писемності і культури 24 травня
2.16. День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні 22 червня

2.17. День Конституції України 28 червня
2.18. День Державного Прапора України 23 серпня
2.19. День незалежності України 24 серпня
2.20. Міжнародний день писемності 08 вересня
2.21. Заходи до Дня міста 08 вересня
2.22. Міжнародний день миру 21 вересня
2.23. До роковин трагедії Бабиного Яру 28-29 вересня
2.24. День захисника України  14 жовтня
2.25. День визволення міста, України від фашистських 

загарбників 25-28 жовтня

2.26. Створення Української Громадської Групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод 09 листопада

2.27. День української писемності та мови 09 листопада
2.28. День Гідності та Свободи 21 листопада
2.29. День пам’яті жертв голодоморів 24-25 листопада
2.30. День Збройних Сил України 06 грудня




